Ogłoszenia parafialne ______________
25 września 2016 r. .
▪▪ Dzisiaj przeżywamy w naszej parafii święto patronalne, czyli odpust, i jednocześnie kiermasz, czyli rocznicę poświęcenia kościoła. Z serca dziękuję
za obecność i głoszone Słowo Boże ks. dr. Arnoldowi Drechslerowi, a także
wszystkim służbom – z muzyczną, liturgiczną i porządkową na czele, oraz Parafialnej Radzie Duszpasterskiej za przygotowanie uroczystości. Czcigodnym
Gościom przybyłym na nasze święto życzymy obfitości łask otrzymanych za
wstawiennictwem św. Ojca Pio.
▪▪ W poniedziałek (26 września) o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ Również w poniedziałek o godz. 19.00 w domu katechetycznym przy kościele
św. Antoniego odbędzie się próba chóru parafialnego, do którego należą wierni
obydwu zdzieszowickich parafii. Nowy opiekun kościelny – ks. wikariusz Piotr
Kierpal, który jest wykształconym muzykologiem i ma duże doświadczenie
w prowadzeniu zespołów śpiewaczych – zaprasza wszystkich chętnych, a obdarowanych przez Boga choć minimalnym talentem muzycznym, do włączenia się w piękną służbę na chwałę Boga i dobro wspólnoty parafialnej.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w środę
(28 września) po Mszy św. wieczornej w sali św. Mikołaja przy kościele św.
Antoniego. Rozważania na temat Kultu Najświętszego Serca Jezusowego prowadzić będzie p. Urszula Szramka.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św.
o godz. 17.00 odbędzie się próba scholi oraz spotkanie ministrantów. Natomiast o godz. 19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas drugich gimnazjalnych.
▪▪ Centrum Duszpasterstwa Młodzieży diecezji opolskiej zaprasza w dniach
od 30 września do 2 października młodzież naszej diecezji na Epilog Światowych Dni Młodzieży, który odbędzie się w Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny. W programie spotkania m.in. ciekawe warsztaty, konferencje, wieczór uwielbienia. Więcej informacji oraz formularz zapisów znajdują się na
stronie www.botafe.pl.
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▪▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ W sobotę 1 października br. odbędzie się 24. Pielgrzymka wolontariuszy i pracowników Caritas Diecezji Opolskiej do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy, której
punktem centralnym będzie Msza św. o godz. 10.30 w bazylice sanktuarium
pod przewodnictwem biskupa Rudolfa Pierskały. W programie pielgrzymki
przewidziano tradycyjnie także konferencję i nabożeństwo Drogi Krzyżowej
w lasku bukowym.
▪▪ Od soboty przez cały miesiąc październik serdecznie zapraszam o godz. 17.30
na nabożeństwa różańcowe. Kościół związał z tymi nabożeństwami możliwość uzyskania przez wiernych każdego dnia odpustu zupełnego. Należy przy
tym spełnić następujące warunki: a) odmawiać różaniec w kościele, kaplicy
lub rodzinie, b) modlitwa ma obejmować przynajmniej jedną część różańca
(5 dziesiątek), c) rozmyślanie tajemnic, d) przy publicznym odmawianiu zapowiedź tajemnic według przyjętego zwyczaju. Spełnić należy również zwyczajne warunki uzyskania odpustu.
▪▪ W sobotę i niedzielę na Górze Świętej Anny odbędzie się Pielgrzymka Orkiestr
Kalwaryjskich, a w niedzielę także Pielgrzymka Hodowców Gołębi Pocztowych.
▪▪ W przyszłą niedzielę chcemy w naszej parafii dziękować za tegoroczne plony
– Msza św. dożynkowa o godz. 10.30.
▪▪ Mniejszość Niemiecka organizuje w środę 12 października br. wycieczkę/pielgrzymkę do Wambierzyc oraz zwiedzanie Kaplicy Czaszek w Czermnej. Zgłoszenia przyjmowane są w DDP „Stokrotka”. Koszt wyjazdu – 20 zł.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą
niedzielę kolekta będzie przeznaczona na seminarium duchowne i instytucje
diecezjalne. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.
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